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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
         213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 19η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 929/2019 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 08-04-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 94720 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, 
στις 03-04-2019. 

 
Θέμα 7ο  

Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ», αναδόχου εταιρείας «NEMEΣΙΣ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ». 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  

 Αλεξίου Αθανάσιος 

 Δημάκος Δημήτριος 

 Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Χρυσικός Φώτιος 

 Νερούτσου Μαρία 

 Λεβέντη Αγγελική 
Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Μπαλάφας Γεώργιος 

 Σαπουνά Αγγελική  

 Τζίβα Αιμιλία 

 Καράμπελας Κωνσταντίνος  

 Βρύνα Φωτεινή  

 Μπαλού Αλεξάνδρα  
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα (3) τρία έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Αθηνά 
Δημητροπούλου 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 8 από τα 11 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της για τα εξής: 
 

Ι.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
1. Με την αριθμ.  1514/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
εγκρίθηκε η μελέτη του έργου, η Διακήρυξη της Δημοπρασίας, απεστάλη προκήρυξη Σύμβασης 

ΑΔΑ: ΩΧΝΔ7Λ7-ΔΕΞ



 2 

για Δημοσίευση στις εφημερίδες της Ε.Ε., απεστάλη περίληψη Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 
και στο Εθνικό Τυπογραφείο. 
2. Με την αρ. πρωτ. 1352/3-8-2012 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 
Αττικής εντάχθηκε το  έργο στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013 
3. Με την  αριθ. 2035/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
συγκροτήθηκε η Επιτροπή διεξαγωγής Διαγωνισμού για το εν λόγω έργο. 
4.  Με την αρ. 489/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου του θέματος, που διεξήχθη την 
4/12/2012, στην εταιρεία ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΔΕ ΛΤΔ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,80% και συνολική 
δαπάνη προϋπολογισμού 16.299.051,69 € ήτοι : τελική δαπάνη εργασιών ( με ΓΕ & ΟΕ και  
απρόβλεπτα 12.880.456,40 €, άσφαλτος απολογιστικά 33.324,40 €, αναθεώρηση 337.480,74 € 
και Φ.Π.Α. (23%) 3.047.790,15 €. 
5. Με την αριθ. 195/2013 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε Κλιμάκιο) διατυπώθηκε η 
σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο Σύμβασης του έργου 
6. Με το αρ. πρωτ. 2375/27-6-2013 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διατυπώθηκε 
η σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο Σύμβασης του έργου 
7. Στις 11-9-2013 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού  6.299.051,69€ 
(συμπεριλαμβάνεται η άσφαλτος απολογιστικά 33.324,40 €, αναθεώρηση 337.480,74 € και Φ.Π.Α. 
(23%) 3.047.790,15 €)  
8. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών ήταν 18 μήνες και έληγε την 11-3-2015.  
9. Με την Α.Π. 1775/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε η 
1η παράταση προθεσμίας τριών μηνών ήτοι έως 9-6-2015.  
10. Με την Α.Π. 1334/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε η 
2η παράταση προθεσμίας τριών μηνών ήτοι έως 9-4-2016. 
11. Με την Α.Π. 706/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε η 
3η παράταση προθεσμίας 266 ημερών ήτοι έως 30-12-2016. 
12. Με την υπ’ αριθμ 2564/30-8-2016 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 -2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5001165. 
13. Με την Α.Π. 2998/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε η 
4η παράταση προθεσμίας 244 ημερών ήτοι έως 31-08-2017. 
14. Με την αρ. πρ. Τ.Ε. 249903/5930/ 14/12/2017 απόφαση εγκρίθηκε η μελέτη της 
Τροποποίησης Κεντρικού Συλλεκτήρα Ομβρίων ΟΠ2 (ΟΠ2Ν) στο πλαίσιο κατασκευής του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ » όπως 
συντάχθηκε και υποβλήθηκε από το μελετητικό Γραφείο «ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ  Γ.ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ – Ε. 
ΛΑΖΑΡΗ & Συν/τες». 
15. Με την αρ. Πρωτ. ΤΕ  266402/6380/ΠΕ/06-02-2018 εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ του έργου του 
θέματος, συνολικής δαπάνης 16.409.218,39€ Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.   
16. Με την υπ’ αρ. 2327/2018 (ΑΔΑ: 94867Λ7-Ξ6Ξ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Π.Α. εγκρίθηκε η παράταση περαίωσης του υποέργου του θέματος  κατά 304 ημέρες (δηλ. έως 
31-05-2019) 
17. Με το από 9-7-2018 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρείας μας ενημέρωσε ότι για την ολοκλήρωση 
του αγωγού ΟΠ2Ν απαιτούνται 5 μήνες μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών και 
την παράδοση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία ολόκληρου του τμήματος από τη Λ. Λαυρίου έως 
και τον αποδέκτη. 
18. Με το από 28-11-2018 (αρ. πρ. εισ. ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: ΤΕ 23802/6470/29-11-2018) έγγραφό της η 
Ανάδοχος Εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία για τις υπολειπόμενες για την ολοκλήρωση του 
έργου εργασίες, αναφέροντας ότι ο χρόνος εκτέλεσής τους εξαρτάται από τη διάρκεια των 
αρχαιολογικών ερευνών.   
19. Με την αρ. πρ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/631698/453791/13219/5169/8-1-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΝ8Ψ4653Π4-ΣΗΥ) (αρ. πρ. εισ. ΔΤΕ/ΠΕΑΑ: ΤΕ 21024/302/22-01-2019) Απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε υπό όρους η μη διατήρηση και αποδόμηση των 
αποκαλυφθέντων αρχαιολογικών καταλοίπων επί της οδού Ι.Γ.Σιδέρη (β’ τμήμα).   
20. Με το αρ. πρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/16386/11122/388/14-01-2019 έγγραφό της 
η ΕΦ.Α.ΑΝ.ΑΤ. μας ενημέρωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απομάκρυνσης των 
αποκαλυφθέντων αρχαιολογικών καταλοίπων επί της οδού Ι.Γ.Σιδέρη (β’ τμήμα) και ότι η 
απομάκρυνση των δύο πήλινων δακτυλίων στη Χ.Θ.: 0+047 θα έχει σύντομη χρονική διάρκεια και 
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θα πραγματοποιηθεί χειρωνακτικά από το προσωπικό του αρχαιολογικού υποέργου. Οι εν λόγω 
εργασίες ολοκληρώθηκαν προς το τέλος Ιανουαρίου. 
21. Με την από 19-03-2019 αίτησή του ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα χορήγησης παράτασης 
προθεσμίας για το έργο του θέματος κατά 92 ημερολογιακές ημέρες για την ολοκλήρωση των 
εργασιών ήτοι μέχρι την 31/08/2019, λόγω καθυστερήσεων οφειλόμενες στις ανασκαφικές έρευνες 
και εργασίες από την Ε.Φ.Α.ΑΝ.ΑΤ. στην οδό Σιδέρη (από Λ. Λαυρίου έως Αμπελώνων) με 
αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η κατασκευή του ΟΠ2Ν καθώς και οι εργασίες στα υπολειπόμενα  
τμήματα των αγωγών. 

 
II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Β΄ΦΑΣΗ». 
Αναλυτικότερα, τα έργα που περιλαμβάνονται είναι τα παρακάτω: 
•  Κατασκευή  Κεντρικού Συλλεκτήρα ΟΠ2 με μήκος 1.169,0m 
• Κατασκευή Δικτύου Σωληνωτών Αγωγών Ομβρίων σε οδούς της εντός σχεδίου περιοχής του 
Δήμου Παιανίας, συνολικού μήκους 27.270 μ, διαμέτρου από 500mm έως 2200mm, καθώς και 
φρεάτια επίσκεψης(660) και φρεάτια υδροσυλλογής(459). 
•  Κατασκευή αγωγών Ομβρίων στις οδούς Νικολογιάννη, Β. Σοφίας, Σπύρου Δήμα και 
Αναπαύσεως, συνολικού μήκους 865 μ. 
•  Έργα διευθέτησης κλάδων ΡΒ1, ΡΒ1.1, ΡΒ1.2, ΡΒ2 Βορείου Ρέματος Παιανίας σε συνολικό 
μήκος 2.750 μ. 
Οι εργασίες που υπολείπονται είναι οι εξής:  
1) Κατασκευή 30μ περίπου της επέκτασης του αγωγού ΟΠ2 επί της οδού Νικολογιάννη 
2) Κατασκευή 150μ περίπου του ΟΠ2Ν από την Λ. Λαυρίου έως τον αποδέκτη επί της οδού 
Αμπελώνος 
3) Κατασκευή των συνδέσεων του ΟΠ2Ν με τον υφιστάμενο αγωγό ΟΠ2 επί της Καραολή και 
Δημητρίου και του σωληνωτού αγωγού επί της Σπ Δήμα με τον υφιστάμενο στην οδό Αττικής 
4)Κατασκευή ανακουφιστικού αγωγού D600 επί της Λ. Λαυρίου στο ύψος της Ρωμανού Μελωδού 

 
ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 
Κατά την εκτέλεση των εργασιών επί της οδού Σιδέρη προέκυψαν καθυστερήσεις 

οφειλόμενες στην ανασκαφική έρευνα της αρχαιολογίας, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017 
και ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου 2019. Με το από 9/07/2018 έγγραφο της 
Αναδόχου Εταιρείας για την ολοκλήρωση του αγωγού ΟΠ2Ν ως τον αποδέκτη απαιτούνταν 5 
μήνες μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών και την παράδοση από την Αρχαιολογική 
Υπηρεσία .  Επιπλέον εκκρεμούν οι κάτωθι εργασίες, οι οποίες για τεχνικούς λόγους θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν μετά από την ολοκλήρωση του αγωγού ΟΠΝ2 και τη σύνδεσή του  με τον 
αποδέκτη: 

α. 20m αγωγός 3,00 m Χ2,00 m επί της οδού Καραολή Δημητρίου στη συμβολή της με την 
οδό Π. Στάμου 

β. 17m αγωγός 2,40 m Χ1,80 m επί της οδού Καραολή Δημητρίου στη συμβολή της με την 
οδό Αττικής 

γ. 2m σωληνωτός αγωγός Φ1800 επί της οδού Σπ. Δήμα 
 

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ 
 Το από 19-03-2019 αίτημα του αναδόχου για  παράταση προθεσμίας κρίνεται εύλογο  βάσει του 
Ν. 3669/08 άρθρο 48 παρ. 10, όπου η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ» της ενταγμένης 
Πράξης 5001165 κατά 92  ημερολογιακές  ημέρες ήτοι  μέχρι την  31/08/2019 με αναθεώρηση, 
βάσει του ανωτέρω σκεπτικού. 
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Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β’ ΦΑΣΗ» της ενταγμένης 
Πράξης 5001165 κατά 92  ημερολογιακές  ημέρες ήτοι  μέχρι την  31/08/2019 με αναθεώρηση. 
 

 Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αικ. Αδαμοπούλου δηλώνει λευκό.  
 
 

 
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Αλεξίου Αθανάσιος 
Δημάκος Δημήτριος 
Αδαμοπούλου Αικατερίνη 
Χρυσικός Φώτιος 
Νερούτσου Μαρία 
Λεβέντη Αγγελική 

 

ΑΔΑ: ΩΧΝΔ7Λ7-ΔΕΞ


		2019-04-09T14:34:45+0300
	Athens




